
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/352/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 28 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu 

Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 

na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), w nawiązaniu 

do art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr VI/53/19 z dnia 27 lutego 2019r. Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu 

Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych  

na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, 

stanowiącym Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 3 określającym Tryb udzielania i rozliczania dotacji § 7 ust. 5 o treści:  

„Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona ma być dotacja, Wnioskodawca  

składa wniosek o wypłatę dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

w terminie do 15 września danego roku kalendarzowego.”; 

 otrzymuje brzmienie:  

 

„Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona ma być dotacja, 

Wnioskodawca  składa wniosek o wypłatę dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu w terminie do 10 grudnia danego roku kalendarzowego.”; 

2) w Rozdziale 3 określającym Tryb udzielania i rozliczania dotacji § 7 ust. 9 o treści: 

„W przypadku nie spełnienia wymogów do otrzymania dotacji beneficjentów końcowych Burmistrz 

zastrzega sobie możliwość do umożliwienia realizacji dotacji mieszkańcom z listy rezerwowej lub 

przeprowadzenia dodatkowego naboru w ramach realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięć 

w ramach naboru dodatkowego odbywać się będzie od 20 września do 15 listopada danego roku 

kalendarzowego.”; 
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 otrzymuje brzmienie:  

 

„W przypadku nie spełnienia wymogów do otrzymania dotacji beneficjentów końcowych 

Burmistrz zastrzega sobie możliwość do umożliwienia realizacji dotacji mieszkańcom z listy 

rezerwowej lub przeprowadzenia dodatkowego naboru w ramach realizacji przedsięwzięcia. 

Realizacja przedsięwzięć w ramach naboru dodatkowego lub listy rezerwowej odbywać się 

będzie do 10 grudnia danego roku kalendarzowego.”; 

3) w Rozdziale 3 określającym Tryb udzielania i rozliczania dotacji § 8 ust. 5 o treści: 

„Termin realizacji przedsięwzięcia i złożenia kompletnego i poprawnego wniosku o wypłatę dotacji 

upływa 15 września roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji 

z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.”; 

 otrzymuje brzmienie:  

 

„Termin realizacji przedsięwzięcia i złożenia kompletnego i poprawnego wniosku o wypłatę 

dotacji upływa 10 grudnia roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie 

dotacji z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.”; 

4) w Rozdziale 3 określającym Tryb udzielania i rozliczania dotacji § 8 ust. 6 o treści: 

„W przypadku realizacji przedsięwzięcia w trybie uzupełniającym termin złożenia kompletnego 

i poprawnego wniosku o wypłatę dotacji upływa 15 listopada roku kalendarzowego, w którym został 

złożony wniosek o udzielenie dotacji.”; 

 otrzymuje brzmienie:  

 

„W przypadku realizacji przedsięwzięcia w trybie uzupełniającym termin złożenia 

kompletnego i poprawnego wniosku o wypłatę dotacji upływa 10 grudnia roku kalendarzowego, 

w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.”; 

5) wprowadza się Rozdział 5 stanowiący „Zapisy szczególne” o następującej treści: 

„Rozdział 5. 

Zapisy szczególne. 

§ 11. 1. W sytuacjach szczególnych takich jak ogłoszony od 20 marca 2020r. – do odwołania  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii COVID - 19 oraz w sytuacjach losowych takich  

jak awaria źródła ogrzewania i konieczność jego wymiany potwierdzona opinią kominiarską, Burmistrz 

Środy Śląskiej dopuszcza zakwalifikowanie wniosku do otrzymania dotacji, bez przeprowadzenia wizji 

lokalnej przed wykonaniem inwestycji. W ww. wyjątkowych sytuacjach (zwanych dalej trybem zapisów 

szczególnych) dotacja może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane przed 

podpisaniem umowy o udzieleniu dotacji.  

2. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Środa Śląska, a Wnioskodawcą. 

3. Wnioski rozpatrywane w trybie zapisów szczególnych będą analizowane indywidualnie, i tylko 

w wyjątkowych okolicznościach uzasadnionych przez wnioskodawcę. 

4. Zapisy szczególne dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, 

wynikające z obowiązującego stanu epidemii COVID-19 ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej będą obowiązywać do jej odwołania. 

§ 12. 1. Wnioskodawca otrzymuje dotację po:  

1) zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową o udzielenie dotacji; 

2) złożeniu kompletnego wniosku o wypłatę dotacji (stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 53/IV19 

z dnia 27 lutego 2019r.) w terminie określonym w umowie. 
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2. Załącznikami do wniosku o wypłatę dotacji są: 

1) faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – dokumenty te powinny jako 

nabywcę wskazywać Wnioskodawcę; 

2) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą, 

a wykonawcą przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że data odbioru instalacji nie może wskazywać 

wcześniejszego terminu, niż pierwszy dzień po zakończeniu naboru tj. 1 maja roku kalendarzowego 

w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji;  

3) protokół pierwszego uruchomienia urządzenia wystawiony przez autoryzowanego serwisanta lub 

instalatora z zastrzeżeniem, że data pierwszego uruchomienia urządzenia nie może wskazywać 

wcześniejszego terminu niż pierwszy dzień po zakończeniu naboru tj. 1 maja roku kalendarzowego 

w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji;  

4) deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B). 

3. Reszta załączników do wniosku o wypłatę dotacji powinna być zgodna z § 8 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jerzy Kryciński 
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